Protokół Nr 4/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 28 września 2011 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 14,00
Zakończenie obrad godz. 15,50
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Ryszard Sarna.
Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na podstawie list
obecności stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
Planowany porządek obrad.
1.
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8.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w powiecie łobeskim na tle województwa
i kraju.
Omówienie problematyki związanej z ochroną praw konsumenta.
Wypracowanie propozycji do budżetu powiatu na 2012 rok w zakresie problematyki
społecznej.
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.
3.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
4.

Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w powiecie łobeskim na tle województwa i
kraju.

Jarosław Namaczyński przedstawił informację.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że z przedstawionych danych wynika, że teraz jest o kilka
tysięcy osób mniej aktywnych zawodowo.
Jarosław Namaczyński powiedział, że zmieniono sposób liczenia stopy bezrobocia i dlatego
są te różnice. Osoby są zarejestrowane głównie po to, aby mieć płaconą składkę zdrowotną,
zasiłki lub inną pomoc społeczną. Pracodawcy narzekają na brak ludzi do pracy, bo ludzie nie
chcą pracować.

Jan Zdanowicz powiedział, że trudno jest zrozumieć dlaczego środki wypływają z naszego
terenu czy to w pracach budowlanych, czy w zwykłych zakupach. Na naszym terenie prace
remontowe robią firmy z zewnątrz, a po zakupy jeździmy np. do Świdwina.
Jarosław Namaczyński powiedział, że gdyby nie pozyskane środki, to prawdopodobnie
bylibyśmy na pierwszym miejscu pod względem bezrobocia w kraju. Dzięki organizowanym
programom i pozyskanym środkom tak nie jest.
Ryszard Sarna powiedział, że nasuwa się spostrzeżenie, że powiat Łobeski gospodarczo jest
słaby i co by PUP nie zrobił, to tego problemu nie rozwiąże. Trzeba iść w kierunku
poszukiwania inwestorów. PUP za swoje działania zasługuje na wyrazy szacunku i
podziękowania, ponieważ radzi sobie z tą sytuacją.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że można zastanowić się nad tym, aby pomoc z PUP trafiała
do tych najlepszych, np. Swedwood, bo może dzięki temu będą tworzone miejsca pracy.
Dodał, że źle odbiera pomoc na otwarcie działalności, ponieważ często jest to kombinowanie
środkami. Taka działalność musi utrzymać się rok, a potem nikt już tego nie sprawdza.
Jarosław Namaczyński powiedział, że jest problem z uzyskaniem informacji z gmin, czy te
działalności są prowadzone. Zgodził się z radnym Pałubiakiem, że lepiej tymi środkami na
rozpoczęcie działalności wesprzeć przedsiębiorców.
Grzegorz Tokarski powiedział, że nie widać, aby osoby które wzięły dotację na rozpoczęcie
działalności masowo po roku zgłaszały się do rejestracji w PUP.
Ryszard Sarna powiedział, że kierownictwo i pracownicy PUP wykazują, że potrafią szukać
rozwiązań pewnych problemów. Zaproponował, aby zorganizować lokalnym przedsiębiorcom
szkolenie odnośnie brania udziału w przetargach.
Jarosław Namaczyński powiedział, że program na wsparcie przedsiębiorców przewiduje
dwa fora gospodarcze.
Komisja jednogłośnie przyjęła informację.
5. Omówienie problematyki związanej z ochroną praw konsumenta.
Komisja, po przeanalizowaniu dodatkowo przedłożonych materiałów z działalności
Powiatowego Rzecznika Konsumentów wypracowała wniosek do Starosty o dokonanie
analizy statusu kadrowo-etatowej sytuacji na stanowisku Powiatowego Rzecznika
Konsumentów.
6. Wypracowanie propozycji do budżetu powiatu na 2012 rok w zakresie problematyki
społecznej.
Ryszard Sarna powiedział, że będziemy zastanawiać się nad wnioskami do budżetu powiatu na
2012 rok. To, co dziś zostanie zgłoszone zostanie przekazane Zarządowi, ale wiadomo, że nie
wszystko będzie mogło zostać zrealizowane, ponieważ budżet ma swoje możliwości.
Katarzyna Błaszczyk przedstawiła zmiany dotyczące ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej. Dodała, że na początku grudnia przygotuje uchwałę, która będzie określać pewne
sprawy finansowe w związku z tymi zmianami.
Ryszard Sarna powiedział, że w stosunku do budżetu PCPR z 2011 r. budżet na 2012 r. będzie
znacznie zwiększony. Czy te zwiększenia będą musiały być z budżetu powiatu, czy są planowane
na te zadania jakieś dodatkowe środki.
Katarzyna Błaszczyk stwierdziła, ze na dużą pomoc z budżetu państwa nie można liczyć.
Helena Szulc powiedziała, że będzie to dotyczyło dzieci nowoprzyjętych, a nie tych które już są.
Ryszard Sola zapytał, czy te współfinansowanie z budżetu państwa ma być tylko na 2012 r. czy
też na lata następne.

Katarzyna Błaszczyk powiedziała, ze z tego co wie, współfinansowanie dotyczy tylko
przyszłorocznych wydatków.
Helena Szulc powiedziała, że ze względu na sytuację kraju, liczenie na środki z budżetu państwa
jest bardzo optymistyczne.
Katarzyna Błaszczyk powiedziała, że ustawa ma na celu ograniczenie ilości dzieci
umieszczanych w domach dziecka. Zmienił się wymóg dotyczący rodziny zastępczej- od 2012 r.
przynajmniej jeden rodzic musi pracować. Dotychczas nie było takiego wymogu.
Ryszard Sarna zwrócił uwagę, że ważnym problemem w budżecie będzie też profilaktyka
zdrowotna. Zapytał, czy jest już jakaś koncepcja.
Wiesław Mały powiedział, że jest sugestia Komisji o wprowadzenie programu profilaktyki raka
jelita grubego. Będzie on zaplanowany na 2010 r. Koszt przeprowadzenia tego programu jest duży.
Ryszard Sarna zapytał, czy członkowie Komisji widzą jakieś potrzeby dotyczące problematyki
społecznej, które można byłoby zgłosić do budżetu.
Ryszard Brodziński powiedział, ze powiat będzie wspierać wszelkie działania profilaktyczne.
Ryszard Sarna zapytał o potrzeby PUP.
Jarosław Namaczyński powiedział, że przyszły rok będzie najtrudniejszym w historii urzędu i
powiatu. Środki finansowe będą bardzo ograniczone. Pozostaje pytanie, co dalej z
funkcjonowaniem urzędu. Cały czas zmieniają się przepisy, ale nie idą za tym pieniądze lub bardzo
niewielkie. Większe powiaty sobie poradzą, ale przed PUP w Łobzie będzie ciężki okres. Jesteśmy
w trakcie realizacji 5 projektów.
Grzegorz Tokarski powiedział, ze PUP nie potrzebuje środków na wkład własny do realizacji
tych projektów.
Jarosław Namaczyński powiedział, ze jedyny problem, to jak ma funkcjonować PUP przy
znacząco niższych środkach finansowych.
Ryszard Brodziński powiedział, że z budżetu powiatu trzeba dołożyć 500 tys. zł aby utrzymać
funkcjonowanie PUP na tym samym poziomie. Trzeba tak przyciąć wydatki powiatu, aby
utrzymać PUP i jeszcze obsługę długu. Na ewentualne inwestycje też trzeba mieć rezerwę.
Decyzje w kwestii budżetu mogą być bardzo ciężkie.
Jarosław Namaczyński powiedział, że jedną z rzeczy, która umożliwiłaby funkcjonowanie to
dojeżdżanie do gmin w celu obsługi bezrobotnych. Nasz powiat jest jednym z ostatnich w
województwie, który to praktykuje. Od kilku lat walczymy z tym problemem. Bezrobotny
musiałby przyjechać do PUP tylko cztery razy w roku. Tu na miejscu są bazy ogłoszeń, wszystkie
potrzebne dokumenty. Problemem jest to, że znaczna ilość osób bezrobotnych nie jest
zainteresowana pracą.
Ryszard Sola powiedział, że środki na PUP i PCPR powinny się znaleźć. Likwidacją dojazdów
nie znajdzie się oszczędności, ale obsługa na miejscu będzie zachowywać pewne standardy.
Jan Zdanowicz powiedział, ze potrzebne są nam zmiany, aby bieżące wydatki pokrywać z
bieżących dochodów.
7. Wnioski i oświadczenia
Halina Szymańska poprosiła, aby posiedzenia Komisji zaczynały się ok. godz. 15.
Ryszard Sarna przedstawił członkom Komisji odpowiedź Zarządu na wnioski z
poprzedniego posiedzenia Komisji.
Jarosław Namaczyński zaprosił Komisję do odbycia jednego z posiedzeń w siedzibie
Centrum Integracji Społecznej.

W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
8. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

